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B) controlar os sinais vitais de pacientes em
QUESTÃO 01: O direito à saúde deve ser
estado grave.
garantido pelo Estado. Essa afirmação está
C) preparar e ministrar medicamentos.
presente em qual Artigo da Constituição
D) mobilizar a comunidade para desenvolver
Federal?
medidas de manejo ambiental para o controle
A) 200.
de vetores.
B) 115.
E) fazer coleta de amostras e dados em
C) 127.
laboratório ou em atividades de campo.
D) 196.
E) 193.
QUESTÃO 05: O acompanhamento das
QUESTÃO 02: São princípios do Sistema
famílias através da visita domiciliar é uma
Único de Saúde (SUS) que constam na Lei
das atividades mais importantes dos Agentes
8080/90:
Comunitários de Saúde. Ao fazer este
a) centralização, universalidade e Integralidade.
acompanhamento, é possível:
a) Identificar somente as pessoas que não
b) hierarquização, centralização e integralidade.
estão bem de saúde.
c) universalidade, equidade e integralidade.
b) Ajudar as pessoas a refletirem sobre os
d) universalidade, participação popular e
seus problemas de saúde e ajudá-las a
autonomia.
organizar suas ações para tentar resolvê-los.
e) integralidade, participação popular e
c) Ensinar às pessoas medidas complexas
autonomia.
de prevenção e orientá-las a usar
corretamente os medicamentos, se forem
QUESTÃO 03: Em relação às competências
solicitados.
do SUS, analise as afirmativas a seguir.
d) Descobrir o que as pessoas precisam
I. Cabe ao SUS ordenar a formação de
saber sobre os seus problemas de saúde e
recursos humanos na área de saúde.
obrigá-las a procurar ajuda para resolvê-los.
II. O SUS deve incrementar em sua área de
atuação o desenvolvimento científico e
QUESTÃO 06: Todas as pessoas têm direito
tecnológico.
à saúde, mas é importante lembrar que elas
III. É competência do SUS participar da
possuem necessidades diferentes. Para que
formulação da política e da execução das
se faça justiça social, é necessário um olhar
ações de saneamento básico.
diferenciado, por meio da organização da
Está(ão) correta(s):
oferta ao acesso aos serviços e ações de
A) Somente a afirmativa III.
saúde aos mais necessitados, para que
B) Somente as afirmativas I e II.
sejam minimizados os efeitos das:
C) Somente a afirmativa I.
A) políticas sociais.
D) As afirmativas I, II e III.
B) desigualdades sociais.
E) Somente as afirmativas II e III.
C) decisões governamentais.
D) intervenções públicas.
QUESTÃO 04: Todas as ações desenvolvidas
E) diretrizes da saúde.
pelo Agente Comunitário de Saúde são
importantes e a soma delas qualifica o seu
QUESTÃO 07: Explique Com suas palavras
trabalho. Entre as ações que devem ser
a importância do controle social no SUS
desenvolvidas pelo Agente Comunitário de
Saúde, pode-se destacar:
QUESTÃO 08: Argumente sobre o trabalho
A) orientar as pessoas, de acordo com as
do Agente Comunitário de Saúde e a
instruções da equipe de saúde.
privacidade das informações dos usuários.
Obs: As questões argumentativas podem ser realizadas no verso da prova

